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2009. ÉV NEMZETI ÁLTALÁNOS CSAPATBAJNOK…… 
2009. év SZUPER KUPA Bajnoka

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
2009. évben írta ki először a Nemzeti 
Általános Csapatbajnokságot, melyben 
minden versenyző postagalambász részt 
vehet. Az eredmény számítása : a rövid-, 
közép-, és hosszú távú csapatversenyek-
ben elért helyezési számok összeadásával 
történik és amelyik helyezési szám a leg-
kisebb az a győztes.

2009. év versenyei alapján e címet 
„PÉNTEK JÓZSEF és apja” csapat 
nyerte. Nyilván csak olyan csapat nyer-
hette e címet, mely mindhárom kategóri-
ában kiváló eredményeket tudott felmu-
tatni, amely állományról joggal lehet azt 
mondani, hogy „allround”.

A BAJNOK: Ifj. PÉNTEK JÓZSEF 
44 éves, nős, 2 kk gyermek atyja, nö-
vényvédelmi és növénytermesztési tech-
nikus, / 2941 ÁCS Dr. Tarnai I. út 33 sz.

Fotó: PJ, felesége Marika, gyerekek

A „Péntek József és apja” valamint 
a „Péntek József és fia” csapatnevek a 
postagalambászok között nem ismeretlen 
nevek. A C 05 Ács Postagalambász egye-
sület régi tagjai mindketten és már több 
évtized óta folytatják a versenyzést egye-
sületükben. Kezdetben együtt galambá-
szott apa és fia, majd amikor a fiú elkerült 
a szülői háztól, akkor már külön-külön 
folyt a galambászat, de hagyományból – 
mivel mindig kettő csapatot versenyeztet-
tek – megmaradt a csapatok elnevezése. 
Péntek József és fia néven az édesapa, 

míg a Péntek József és apja a szülői ház-
tól elkerült fiú versenyezett.

Míg együtt tenyésztettek és versenyez-
tek hosszú távon és a Maraton bajnok-
ságban igen szép eredményeket értek el. 
Több első díjuk volt és meghatározói 
voltak a versenyeknek. Akkoriban Peller 
József budapesti postagalambásztól sze-
rezték be tenyészállományuk többségét, 
melyek utódaival sorra nyerték a verse-
nyeket. (Peller József többszörös bajnok, 
3x olimpiai győztes és helyezett, a Nemzet 
Galambásza cím birtokosa.) A közös ver-
senyzés 1999-ig tartott. Akkorra elkészül 
az új ház, az új galambház és elköltözött a 
szülői házból. Édesapjától 90 db fiatal ga-
lambot hozott el, és e galambokkal kezd-
te az önálló galambászkodást. A galam-
bok a versenyekről egyenletesen, szinte 
egyszerre érkeztek, de a versenygyűrűk 
rögzítése lassan történt. Akkoriban még 
mechanikus órával rendelkezett és a ga-
lambok beülése a versenyek folyamán 
egyre nehezebben ment, sok időt veszített 
azzal, hogy több galambot kellett meg-
fogni és a gyűrűket egyenként rögzíteni. 
A versenyek végén a 90 fiatalból kb. 70 
maradt meg.

A tél folyamán a ragadózók még meg-
tizedelték. A megmaradtakkal folytatta a 
következő években a versenyeket.

Közben kialakította a tenyészdúcát, kü-
lön versenydúcot épített, mely már meg-
felel a versenyzés követelményeinek és 
rendkívül szeretik 
a galambok. Egy-
egy dúcrészben 
12 pár galambnak 
van helye. A fülkés 
dúcrészek mellett 
közvetlenül az ülő-
kés dúcrészek van-
nak 20 ülőkével, 
majd újból fülkés 
rész következik, 
hasonlóan 12 pár 
galamb részére. Ezt 
követően 2 db ülő-
kés dúcrész - 2 x 
40 galamb részére 
- (hímek – tojók). 
Minden dúcrésszel 
szemben egy ab-
lak helyezkedik el, 
ahol a galambok 
kirepülhetnek. A 

dúcon egy „szputnyik” rendszerű bejáró 
található. Itt jön be minden galamb az 
edzőrepülésekről, de a versenyekről is. A 
dúcrészek a verseny napján zárva vannak 
és a galambok a megérkezésekor a folyo-
són tartózkodnak ott ehetnek, ihatnak, 
majd miután 10-20 galamb már megérke-
zett, akkor mehetnek a helyükre.

Ezzel a módszerrel sikerült elérnie, 
hogy nincs verekedés a fészkeknél és ülő-
kéknél. Miután a galambok zöme megér-
kezett a galambokat a helyükre engedi.

A galambok rendkívül egyöntetűek. 
Valamennyi kiváló izomzattal rendelke-
zik, erős felkarú szárnyakkal, a tollazat 
rugalmas, de lágy, selymes. A szemük 
pirosas-barnás, szemcsézett, tekintetük 
rendkívüli az értelmes és küzdeni tudást 
sugározzák. Termetük a közepes és kissé 
nagyobb, szilárd vázzal rendelkeznek.

A versenyekről, mint már említettem 
szinte „falkában” érkeznek, a beülés 
gyorsasága dönti sokszor el, hogy melyik 
a díjnyerő.

A galambok érkezésének rögzítését már 
BRICON rendszerű órával méri.

Példaképpen néhány versenyről érkező 
galamb tagszövetségi helyezéseit soro-
lom fel:

2009. évben 10 csapatot nevezett a 
versenyekre. Volt olyan út, amikor a 
nevezett 10 csapatból 7 csapat a tag-
szövetség 1-10 helyein végzett.
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Csapateredmények:
Rövidtáv: 1, 9, 12, 14 helyek
Középtáv: 2, 9, 15, 17, 19, 23, 24, 35
Hosszú táv: 1, 8, 20, 33, 37
Általános bajnokság 1, 9, 12, 14.

Kiemelkedő utak közül:
Szt.Pölten csapat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
 Egyéni: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16……
Melk:  csapat: 1, 2, 3, 5, 7, 8….
 Egyéni: 2, 5, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 
24, 28, 30…
Wels:  csapat: 3, 4, 5….
 Egyéni: 3, 4, 5, 14, 15, 23, 24, 27, 28….
Welshausen: csapat: 1, 2, 3, 8……
 Egyéni: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 28, 29….
Aurach: csapat: 2, 7.,..
 Egyéni: 1, 9, 10, 11, 25, 26, 27…..

Itt az első díjat 9996 galambból szerezte egyesületi, tagszö-
vetségi és zóna első díj!

Aurach II csapat: 7
 Egyéni: 12, 13
Aschaffenburg csapat: 2
 Egyéni: 6, 14, 29…

Itt kell megjegyezni, hogy a versenyutak végén nem mindig kül-
dött 10 csapatot, mert volt neki is rossz útja és a galambok közül 
csak azokat küldte mindig, amelyeknek formájuk rendben volt.

2007-2008 és 2009 évek voltak azok, amikor minden versenyen 
részt vett. A korábbi években nem minden versenyútra küldött. 

Az évek folyamán tapasztalta, hogy a tojók teljesítményei lé-
nyegesen jobbak, mint a hímeké.
Tagszövetségi szinten 2008 évben az általános távú champion 
tojó kategóriában az első 15 galamb az övé.
Rövidtávon : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Középtávon: 2, 3, 4, 89, 11, 13, 14, 15…
2009 évben ismételten az általános távon az első 15 galamb 
az övé ill. a 11. az más tenyésztőé volt.
Rövidtávon: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15…
Középtávon: 2, 3, 6, 7, 9, 10
Hosszú távon: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14….
Legjobb egyéves tojókategóriában: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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A galambok felkészítésére nagyon ügyel.
A kötelező védőoltásokat mindig elvégzi. Tavasszal a párosí-

tás előtt végzi az oltásokat ill. a fiataloknál a leválasztást köve-
tően. Trichomonas megelőzésére nagy súlyt helyez. A galam-
bokat télen nem engedi ki, mivel a ragadozóveszély igen nagy. 
Tavasszal a galambok a tagszövetségi edzéseken nem vesznek 
részt. Helyette saját maga szállítja galambjait az edzőrepülé-
sekre tervezett utakra. Igaz költségesebb, de kevesebbet kell a 
galambokat megfogni, ugyanakkor a fertőzéseknek sincsenek 
kitéve a galambok.

A versenyekről hazatérő galambok az ivóvízben elektrolitot 
kapnak és AVIDRET+-t.

A verseny napján este – hetente váltva – a trichomonas, légúti 
fertőzések valamint az emésztőszervi fertőzések megelőzésére 
kapnak antibiotikumot.

A hímek mindig fészekről a tojók mindig ülőkéről versenyez-
nek. A megérkezést követően lehetnek a párok együtt, de csak 
a verseny napján.

A tojók takarmányozására nagyon ügyelni kell, mert hajlamo-

sak a hízásra. Kevesebb mennyiségű takarmányt ad a részükre.
A takarmányt saját maga keveri figyelembe véve az utak 

hosszúságát, az időjárást.
Búza, kukorica, árpa, napraforgó, cirok, borsó, repce, köles az 

alapkeverék része. Csemegének kendermagot ad galambjainak. 
Mogyorót galambjai még eddig nem kaptak.

Galambjainak a rövidtávon és a középtávon kellene még jobb 
eredményeket elérnie, ezért e területen kell minőségi változást 
elérnie. Ennek érdekében figyeli az országban elért eredménye-
ket és a jól szereplő – de tartós sikereket elérő – galambászokkal 
veszi fel a kapcsolatot. Az is számít nála, hogy azoknak a sport-
társaknak a galambjai honnan erednek.

Eddig MARKÓ DEZSŐ sporttárstól, TÖRÖCSIK LÁSZLÓ 
sporttárstól vitt be állományába galambokat (e két sporttárs ga-
lambjai is részben PELLER JÓZSEFTŐL származnak).

Terve, hogy a galamblétszámot csökkenti, mert a sok csapat-
ból nem mindig tudja kiválasztani a legjobb formában lévő 10 
galambot.

Nagy biztonságot jelent számára az, hogy édesapjához bár-
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mikor fordulhat galambokért, jó tanácsért 
és véleményekért, mert édesapja inkább a 
tenyésztés híve és a törzsgalambok az Ő 
dúcaiban vannak.

Galambja közül a 26430-s kk hím és 
a 37942-s kkcs tojó szinte minden ver-
senyről együtt érkeznek. Mindkettő sta-
bil élgalamb és képesek díjat szállni. A 
két galamb testvér. Amikor úton vannak 
e kettőben biztos, hogy megjönnek és 
együtt fognak jönni.

A 81174-s kk hím egyenletes kimagas-
ló eredményeivel tűnik ki a többi közül.

A galambok – részben amelyeket le-
fényképeztem – 3 év alatt a Tagszövet-
ségben a megrendezett versenyeken - 1, 
2, 3, 4, 5 helyezések közül - 68 esetben 
nyertek.

A galambok: Janssen, Wan Roy, Aar-
den vérvonalúak. Több galamb származá-
si lapját átnézve, gyakori az ősök között a 
híres 220-s Janssen hím.

De ha a képeket nézzük azt látjuk, for-
mára csaknem teljesen azonosak Fejük 
különösen, de ha a körmöket vizsgáljuk itt 
is egységes formát mutatnak. A galambok 
örökítő képességét mutatja az, hogy a ver-
senyekről csaknem egyszerre érkeznek, 
tehát a gyorsaság, a határozott irányfelis-
merés (tájékozódó képesség) együtt van.

A versenydúcban látott galambok 1-5 
éves korúak. Nagyon egységesek, ved-
lésük csaknem befejeződött és rendkívül 
szembetűnő a nyugodtságuk az mellett, 
hogy ottlétemkor nagyon figyelték moz-
gásomat. Péntek József sporttárs kihang-
súlyozta, hogy a galambok nyugalmára 
nagyon ügyel versenyszezonban rajta kí-
vül senki sem megy a dúchoz. A hímek 
az edzőrepüléseken túli időben a fészke-

ikben ülnek és a dúcrészek félhomály-
ban vannak. Ugyan így az ülőkéken lévő 
galambok is. A reggeli edzőrepüléseknél 
nincs baj, de Ő a mezőgazdaságban a ter-
melésirányítási résznél dolgozik, így a 
délutáni munkák sokszor az estébe nyúl-
nak és ilyenkor a délutáni edzéseknél a 
rendszeresség csorbát szenved. Galamb-
jai által elért eredményt azért is nagyra 
értékeli, mert viszonylag kevés időt tudott 
a galambokra áldozni, mégis valamennyi 
kategóriában hozták a jó eredményeket.

Itt kell megemlíteni, hogy a Nemzeti Ál-
talános Bajnokságon kívül egy másik or-
szágos sikert is elért a fenti galambokkal. 

A SZUPER KUPÁT is Ifj. Péntek Jó-
zsef nyerte meg 10 helyezéssel 274,2547 
koefficienssel. Aurach I. és Aschaffen-
burg volt a két kijelölt 
út, melyekből az elsőn 
egyéni díjat is nyert a 
közel 10.000 induló ga-
lambból.

Egyesületében ered-
ményeiért sok gratulá-
ciót kapott. Az egye-
sületben 22 tag van, de 
rendszeres versenyző 
csupán 16 fő, de igen 
erős a mezőny. A mosta-
ni bajnokságban is öten 
vannak az első 15-ben 
(országos szinten). Jó a 
kollektíva.

A család megértésével 
segíti e hobbiját. Gye-
rekei is érdeklődéssel 
figyelik a galambokat. 
A galambház folyosóján 
mindig van egy fészek-

tányér, ahol műtojáson ül egy pár galamb 
és azt a párt a gyerekek nagyon szeretik. 
Mindegyiknek van egy kedvence – két tar-
ka galamb - amelyeket, ha versenyre kül-
di a gyerekek nagyon várnak haza és ed-
dig még nem kellett csalódniuk. Felesége 
Marika igazi galambászfeleség. Édesapja 
is nagyon örül a bajnokság megnyerésé-
nek, hisz sok esetben közösen beszélik 
meg a csapatok összerakását, állapítják 
meg, hogy a galamb éppen akkor milyen 
formában vannak és nem utolsó sorban a 
tenyésztésben a tenyészek kialakításában 
sokat segít.

Szeretné 2010-ben megismételni a 
most elért eredményt.

Úgy legyen…..
-r   -ó.

Karácsonyi köszöntő
Elköszönt az ősz, már nincs levél a fákon
Belepte a hó a tájat, újra itt a karácsony.

Decemberben a sok fa között a fenyő az örökzöld,
Az egész világ öltözteti és ünnepli a Föld.

A karácsony a legszebb ünnep, mert boldogok az emberek,
A felgyülemlett bosszújukat, felváltja a szeretet.

Dombokon és harcmezőkön, hol ropognak a fegyverek,
Ott hóemberkét építenek és szánkóznak a gyerekek.

Bár lenne csak az életünk egy évig tartó ünnep,
Mert ilyenkor a lelkünkből csak szeretetek jönnek.
Lenne mindig boldogság és gyönyörű Karácsony!
Gyűlölet és bosszú helyett, egy kéz mi ne ártson.

Hisz szeretetre vágyik a világ összes embere,
És ne csak decemberben együnk mi kalácsot.

Éljünk együtt szeretetben, mindig sok karácsonyt.
Ha az emberiség szíve él és szeretetért dobog,

A szeretet lángja az mindig tűzben lobog.
A családok a szeretetet óvják, mint a bársonyt,

Mindenkinek kívánok én Boldog Szép Karácsonyt!
Tóth József, V-02
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Nemzeti Győztesek és Bajnokok találkozója 
2009.10.24.

Az augusztus 25-i elnökségi ülés foglal-
kozott a találkozó megrendezésével. Ko-
molyan vetődött fel a kérdés, hogy a ma-
gyar galambász társadalom igényli-e ezt az 
immár 12 évre visszatekintő rendezvényt. 
Egyértelműen igen volt a válasz, de a szer-
vezőknek figyelmébe lett ajánlva a 2008-as 
kritikák megszívlelése.

A szövetségi honlapon, valamint az ok-
tóberi szaklapban olvasható „beharango-
zóból” már lehetett következtetni, hogy a 
figyelem felhívás nem volt hiábavaló. Bár 
a korai időpont maradt, a meghívás nemze-
ti győztesekre és tagszövetségi bajnokok-
ra vonatkozott, akik egyben névre szóló 
meghívót is kaptak, két ketreckártyával. 
Két galambot díjmentesen állíthattak ki, 
a további galambok nevezési díja a tava-
lyi 300-ról 500 Ft-ra emelkedett. Változott 
az elnevezés, eltűnt a korábbi szlogen is, 
a bemutató rangja növekedett. Meghirde-
tésre került egy jótékonysági árverés, és a 
tombola sorsolás fődíjául a Szövetség egy 
színes TV-t ajánlott fel. A ketrecsorok kö-
zött nem volt galamb árusítás. 

Én a 200 km-es közúti távolság miatt 24-
én korán keltem, hogy madaraimat még 8 
óra előtt ketreceikbe juttassam. A rendező 
gárda a helyén volt, minden flottul ment. 
Jó volt látni a sok ismerős arcot, mintha 
csak családi találkozóra érkeztem volna.

Kissé meghökkentett, hogy 10 óráig a lá-
togatók zöme azokból került ki, akik hoz-
zám hasonlóan reggel hozták be a galamb-
jaikat, egyéb látogató alig. Minden esetre 
ez alkalmat adott arra, hogy kényelmesen 
végignézzük a bemutatóra hozott galam-
bokat. Hogy mégsem értem végig, ez an-
nak volt a következménye, hogy számos 
ismerőssel futottam össze, akikkel közel 
egy éve, az országos kiállításon találkoz-
tam utoljára. 

Aztán 10 óra után fokozatosan megtelt a 
terem a látogatókkal, és kialakult a koráb-
ban már megszokott kép és hang kavalkád. 
Ki-ki ismerőse után érdeklődött, mások tö-
mörültek egy-egy tenyésztő ketrecei előtt. 
Ha neves „bajnokkal” akartál találkozni, 
azt többnyire galambjai közelében lelhet-
ted föl. Kellemes napos idő lévén sokan az 
épület előtti téren trécseltek, nem akarván 
zavarni a galambokat éppen szemlélő láto-
gatókat. 

Az árusok a helyükön voltak, de több-
nyire tisztában voltak a várható mérsékelt 
érdeklődéssel, azzal a reménnyel, hogy 
majd januárban kárpótlást nyernek. 

A ketreckártyák kitöltése vegyes képet 

mutatott. Sok neves tenyésztő kusza kéz-
írással tüntette fel a nevét, viszont több 
nagyon dekoratívval is lehetett találkozni. 
Néhányan hatalmas táblán hirdették ki-
emelkedő eredményüket. 

Azok a tenyésztők, mint például én is, 
akik a szezon után még neveltettek az öz-
vegyeikkel, többnyire levedlett fiatalokat 
hoztak, akik viszont szétválasztották idő-
ben a nemeket, versenyzőik reprezentán-
saival büszkélkedhettek. Így sok kiváló 
galambot lehetett látni a ma favoritjainak 
állományából. Neveket nem említenék, 
mert távol áll tőlem, hogy bármilyen rang-
sort állítsak fel. Nem is tudnék!

A tavalyihoz hasonlóan kikértem néhány 
véleményt a látottakról. 

Molnár Mihály alelnök:
Úgy érzem, hogy az elnökség által meg-

fogalmazott elvárásnak sikerült megfelel-
nünk. Az új elnevezéshez rendelt kiírást 
mind a szövetségi honlapon, mind a szak-
lapban közreadtuk. A belépő díjat mérsé-
keltük, nyugdíjasok számára 50%-os ked-
vezményt biztosítottunk. Hölgyek és 14 év 
alatti fiatalok ez évben is ingyenesen néz-
hették meg a kiállítást.

A látogatók számát megközelítőleg ezer-
re becsülöm, a nevezett galambok száma 
meghaladta a 400-at. Ezek rendre beérkez-
tek péntek este, illetve szombaton reggel 8 
óráig kb. fele-fele arányban. Eladási célból 
kb. 100 db galambot hoztak. Meggyőző-
désem, hogy a rendezvény rentábilis lesz. 
A látottak alapján a bemutató mellett ki-
emelném a galambász találkozó jelleget. 
Magányosan ácsorgó személy szinte nem 
volt látható. 

A kiállítás színesebbé tételét céloztuk 
meg az Ifjúsági bizottság által szervezett 
árveréssel, és színes TV felajánlásával csi-
náltunk kedvet a tombola vásárláshoz.

A csarnokot ismét elég későn kaptuk meg 
pénteken este, úgy fél hét tájban, de a lelkes 
társadalmi munkások segítségével két óra 
alatt minden a helyére került. Tíz órára az 
esti beszállítás kb. 200 db galambja a ket-
recekben volt. Az orvosi igazolásokkal csak 
elvétve akadt probléma.

Itt szeretnék köszönetet mondani a ren-
dező gárdának, Tóth Pistának, Kustyán 
Tamásnak, Nagy Gábornak, Kiss Jóská-
nak, Kálazi Lacinak, Hegedűs Pistának, 
akik a galambok átvételét rendezték, majd 
a kiadást is bonyolítani fogják. Köszönet 
azoknak az isaszegi, gödöllői galambá-
szoknak, akik a terem berendezésében 

serénykedtek. Természetesen kíváncsian 
várom a látogatók visszajelzéseit a szín-
vonalról, valamint a rendezvény anyagi 
oldalának végső számait. Úgy érzem, amit 
vállaltunk, azt teljesítettük. 

Jilly Bertalan:
Az előkészítés és rendezés jobb volt a 

tavalyinál, a többi a bajnokokon, meg az 
érdeklődőkön múlott. Az Ifjúsági bizottság 
árverésének sikeréről nem tudok beszá-
molni, mert amikor zajlott, az SzVB ülé-
sére voltam hivatalos. A tombola sorsolást 
viszont én bonyolítottam, mérsékelt érdek-
lődés mellett. Kb. 100 tombola tárgy talált 
gazdára, főleg különböző szakkönyvek, 
de természetesen a sláger a fődíj, a színes 
TV volt. Magam nagyon élvezem ezeket a 
Gödöllőre telepített rendezvényeket, szá-
momra felüdülés a hétköznapok taposó-
malma után. 

Tóth Pál:
Most már nem először, azt tapasztalom, 

hogy galambászatunk az elüzletesedés 
irányába halad. Nekem csípi a szememet 
az a fajta önreklámozás, amely egyébként 
dekoratív, hatalmas táblákon tekint le a lá-
togatókra. Annyira nyilvánvaló a mögötte 
húzódó anyagi érdek. 

Ami a bemutatott galambok minőségét 
illeti, mintha minden évben kicsit nagyob-
bak lennének a reprezentánsok. Hódítanak 
a Janssenek? Grampsch Pista galambjainál 
éppen az tetszett, hogy kisebb testűek, szo-
lidabb megjelenésűek, de intelligensek, és 
valószínűleg egy gramm felesleges súly 
sincs rajtuk. Erdélyi Gyula galambjai ra-
gyogó helyre kerültek, és azokon fel le-
hetett fedezni, hogy az állomány éppen a 
csúcson van. Nekem egy ilyen bemutató 
és galambász találkozó ünnepnek számít, 
akik távol maradtak, kimaradtak egy jó 
buliból. 

Kocsis János:
Szeged felé kocsikázva volt módunk 

megvitatni Rucz Jancsival a látottakat, 
hallottakat. Mintha évről-évre csökkenne 
az érdeklődés galambász rendezvényeink 
iránt. Pedig érzékeltük, hogy a szervezők 
mindent megtettek a siker érdekében. 

A mi korosztályunknak, azaz a 70 fe-
lettiek látogatásának elsődleges célja a 
régi barátokkal történő találkozás, a bará-
ti kapcsolatok ápolása, az elmúlt egy év 
eseményeinek megvitatása, de nem utolsó 
sorban az új csillagok megismerése. Amíg 
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lehet, megpróbálunk haladni a korral, hi-
szen a sikeres szereplés lehetősége moti-
válja napjainkban is galambokkal kapcso-
latos tevékenységünket. Ami elszomorít, 
az az, hogy egyre gyakrabban találkozunk 
megromlott egészségi állapotú barátok-
kal, ismerősökkel. Az idő kereke sajnos 
megfordíthatatlan. 

Azért a galambok megszemlélésére is 
maradt időnk. Bele-bele hallgattunk egy-
egy beszélgető csoport szakmai vitájába. 
Néha jókat mosolyogtunk 40-50 éves ga-
lambász tapasztalatunk birtokában.

Sajnos egyre gyakrabban találkozunk 
a bemutatott galambok ketrec kártyáján 
azzal a megjegyzéssel, hogy „eladó”. Ez 
régen nálunk nem volt divatban, de nem 
tapasztaljuk külföldi kiállításokon sem. 
Ha egy bajnok kiállít, természetesnek tart-
juk, hogy dúcának reprezentánsait hozza 
el, amiktől a világ minden kincséért sem 

szeretne megválni. Számunkra ez tűnik 
természetesnek, ezért tartjuk furcsának az 
eladási szándékot.

Mindent összevetve örültünk a bemuta-
tó megszervezésének, és továbbra is vég-
zetes hibának tartanánk az erről történő 
lemondást. 

Jakab Sándor: 
Örülök annak, hogy tavalyi javaslataim-

ra, kritikáimra reagáltak a rendezők. Ked-
vezményt kaptak a kiállítók, az árusítás 
kikerült a ketrecsorokból.

Én a korábbi évek gyakorlatát követve, 
kiállított versenyzőim mellett, ismét hoztam 
galambokat értékesítésre. A vásárlási szán-
dék sajnos mérsékeltebb volt a korábbiak-
nál. Ennek okát abban látom, hogy a látoga-
tók jelentős része a kiállítók soraiból került 
ki, akik a csúcson lévén igényesebbek, 
nem innét akarják megoldani állományuk 

vérfrissítését. Egyre kevesebb a résztvevők 
közül az az úgynevezett kis galambász, aki 
4-5000 Ft-ot még rá mer szánni, egy-egy 
nevesebb magyar tenyésztő által felkínált 
galambra.

Az árusok ugyancsak panaszkodhattak 
a gyér forgalomra, ugyanis a galambászok 
zöme úgy gondolkodik, hogy januárig még 
ráér pénzt költeni. Télen meg kegyszerek 
nélkül is elvan a galamb, majd az országos 
kiállításon rákapcsolunk. Talán ezen a né-
zeten is változtatna az, ha ezt a találkozót 
áttennénk úgy november közepére.

Kívánok minden galambász társamnak 
eredményes felkészülést a 2010-es erőpró-
bákra, ehhez jó feltételeket az elkövetke-
zendő szürke hónapokban. 

Ez az utolsó mondat akár zárszónak is 
megteszi, így én is ezzel búcsúzom.

Tamás István

Olimpikonok sorozat 8. rész - Sztrehárszky Sándor

Pilisszántón a pilis helység ormai közé 
zárt faluban él. Feleségével és két tűzről 
pattant leánygyermek, no meg a legifjabb 
a trónörökös Zsigmond fiatalúr alkotják 
a családot. 1974-ben született. Elmondá-
sa szerint a szülők a nagyszülők a sport 
bűvöletében éltek. No és a galamb, az 
volt mindig mindenhol a családban. Cso-
da e hát, hogy ő is sportolt, futballozott. 
Az hogy postagalambász lett okszerű kö-
vetkezménye a családban búvópatakként 
jelenlévő galambszeretetnek. Érkezésem 
pillanatától elkeseredetten szakadó eső 
beparancsolt minket a lakóházba. Utólag 
úgy gondolom, nem biztos, hogy ha a ga-
lambházba startolunk ugyanilyen tartalmú 
eszmecserébe keveredünk, mint amelyet 
közel 4 órán át sikerült lefolytatni.

Érintettük a magyar postagalambsport 
jó néhány szegmenség, itt is még most is a 
Dessau I nemzeti verseny és az azt követő 
anomáliák kerültek átbeszélésre, hiszen az 
egyik érintettel egy klubban versenyeznek. 

Elérkezettnek az időt 1987-ben látta, 
hivatalos keretek között kívánta űzni ezt a 
szép és üdítőnek mára nagyon nagy jóindu-

lattal nevezhető hobbit. Mi a véleményed a 
téged körüllengő postagalambászatról?

Nem dicsekedhetek patinás múlttal a 
postagalambászatban. Fiatal korom ellené-
re vannak tapasztalataim. Vannak dolgok, 
amelyeken nyílván kell változtatni. Jellem-
zőjük önmaguktól nem, vagy csak vonta-
tottan képesek elmozdulni.

Mire gondolsz jelen esetben?
Csak egy a sok közül, nem vagy csak 

nyomokban fedezhető fel a TUDATOS-
SÁG a postagalambsportban. Sokak máról 
holnapra galambásznak. Mindennek ok-
szerű következménye, úgy is gondolják, ez 
derül ki a megnyilatkozásaikból. Továbbá 
máról-holnapra szeretnének eredményes 
versenyzővé előlépni. No ez az ami inkább 
az álom kategória, mintsem a valósághoz 
közelít. Mint minden az élővilágban évti-
zedes, évszázados tapasztalaton nyugszik, 
amely mögött néha néhány tíz, de több-
ségében néhány 1000 ember tapasztalata 
rakódik egymásra egy-egy használható 
felismerésben. Igen jó ha van egy mankó, 
amely puszta meglétével megóv bizonyos 
kilengésektől. (Postagalambot több mint 

200 esztendeje fürkészi, kutatja, próbálja 
megérteni az emberiség azon kis csoportja, 
akiket ilyen-olyan indítatásból rabul ejtett 
a természet szárnyas kis csodája a postaga-
lamb. A szerző)

A tenyésztés reprodukálás. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy minden itt dől el a posta-
galamb sportban. Meggyőződésem, hogy so-
kan tévesztenek célt, amikor arra gondolnak, 
elég egy tojó és egy hím galambot összezár-
ni, és máris tenyésztést folytatnak. De hiszen 
ez nem több mint kísérlet az utód nevelésre. 
A saját tenyésztési gyakorlatból valamit: Ha 
meg kell fogalmazni a VONALTENYÉSZ-
TÉST kezdem tanulni megszokni. Neve-
zetesen a család vagy családokból azokra 
helyezem a figyelmem amelyek a család ki-
váló egyedeihez a legjobban hasonlíthatóak, 
a TESTI ADOTTSÁGAIKBAN. 

Arra gondolsz a fenotípus egyezésekor 
ott jár a sarkában a genotípus is? Így va-
lahogy. Nagyságrendekkel jobb az utódok 
teljesítő képessége, ha a szülő adottságai 
jelen vannak. Ez a tapasztalatom. Egy 
tesztelésre kiválasztott egyedből három 
évig hagyok utódokat, miközben évente 
átpárosítom őket. Lehet, hogy nem vagyok 
egyedül a tapasztalatommal legyen szó te-
nyésztés, vagy versenyzésről. Az eredmé-
nyes utódlás, eredményes versenyzés ha-
nyatlik. 3 év multán természetesen néhány 
kivétel előfordul.

A versenyzésről: Előélet a téli időszak-
ban indul a galambok ekkor 6-8 féle magot 
kapnak annyit esznek amennyit akarnak. 
Ez az időszak egyszer s mind az ÖNBE-
ÁLLÍTÓDÁS időszaka a galamb életében. 
Minden galamb a rá jellemző kondícióban 
érkezik a tavasz kezdetére. Ritkán ugyan, 
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de megesik, hogy egy-egy galamb „kacsa kövér” lesz ők a sza-
bályt erősítő kivételek. A versenyszezont megelőzően, majd végig 
a versenyszezonban heti 3 x 50 km, és 3 x 100 km-es magántré-
ninget kapnak a galambok.

A hiedelmekkel ellenkezőleg a galambok akkor telnek meg és lesz-
nek ballonosak, amikor a heti 100 km-es tréningeket teljesítik. A ver-
senyek sok stresszel járnak gyűjtés, utaztatás, rossz időjárás, ilyenkor 
nagy valószínűséggel rá kell segíteni a kondíció visszanyerésére. De 
és ez a de hangsúlyos, nincs semmi mindenáron erőltetve.

Özvegy rendszerben repülnek a galambok, előtte felnevelnek 
egy-egy fiatalt.

Tervek a jövőre: a szakosodás megvalósítása házon belül rövid, 
közép, hosszú és maraton távokra. Egyébként arra ébredtem rá, 
hogy ha a téli időszakban együtt van minden generáció kényel-
mi okok miatt. A 9-10 éves galambok nem képesek kiváló kon-
dícióba kerülni. Az ő életritmusuk nagy valószínűséggel eltér a 
fiatalabb korosztályokétól. Úgy döntöttem, 
az öregurakat és az öreg hölgyeket egy-egy 
galambházba helyezem külön. Láss csodát 
ennek hozadéka a nyugodtabb tempó mellett 
kikerekednek, kifeszülnek. Ez valószínűleg 
azért lehet, mert ekkor már elegendő élelem 
felvétel következtében jobban értékesítenek 
az élelemből. Ellentétben mások megfigye-
lésével a versenyek során egy-egy kimaradás 
után, azt tartom jónak, ha nem lezsarolva ér-
kezik a kimaradó galambom. No persze eb-
ből nincs rendszer bevezetve. A szelektálás 
következő 2-3 kimaradásnál elkerülhetetlen.

Essék szó az olimpiás galambról. Mind-
amellett hogy egy jó, megbízható versenyző. 
Hab a tortán a kiállítás támasztotta követelmé-
nyeknek is megfelelt. Nagyon büszke vagyok 
rá, ha nem is láthattam személyesen Dort-
mundban. A nevem megismertette a ketrece 
előtt megállókkal és a katalógust nézőkkel. 

Az eredményekről dióhéjban.
16. Tagszöv.  1994.  középtáv 12. cs
  1999.  rövidtáv 8. cs
  2003  sprint 3. cs
29. Tagszöv. 2003.  rövidtáv 7. cs
  2006.  rövidtáv 6. cs
   középtáv 2. cs
   általános 3. cs
  2007.  rövidtáv 5. cs
   általános 5. cs
  2009.  hosszú táv 3. cs
Az olimpikon galamb HU 03-16-61485 FaCsT 2005 és 2008 

között 14 tagszövetségi helyezést repült két helyezés kivételével a 
10%-on belül. 2006. Hegyeshalom II, 1490 indulóból 1. díj.

További sok sikert
Száraz György

Hetedszer a Tiszakécskén  
A vásárhelyi „Marton galamb” sikere a Soproni záró versenyről – 

Németországba került a champion galambnak járó különdíj
A Bács-Kiskun megyei Tauben-Gold nem-

zetközi teszttelepén 2009. augusztus 30.-án 
vasárnap rendezték meg immár hetedik alka-
lommal a fiatal galambok záró versenyét a ha-
gyományos feleresztési helyről Sopronból.

Seres Kálmán és felesége jó házigazda 
módjára már kora reggeli óráktól fogadta 
az ország minden részéből érkező vendége-
ket, érdeklődőket. Fogyott is a finom teper-
tős pogácsa és az elmaradhatatlan Seres féle 
„rettenetes(en)” finom pálinka. Könnyű Kál-
mánnak – élcelődtek – hisz maga főzi… de 
hol a gyümölcsöse?

A fiatalok dúca üresen várta a záró ver-
senyről érkező szárnyas sportolókat – míg 
a várakozás percei, órái teltek az asztalok 
mellett felelevenedtek az év legnagyobb 
élményei, emlékei. Közben befutott Kato-
na Feri is Balatonboglárról, pontosabban 
Szőlőskislakról és magával hozta a Katona Marton Péter (jobbról) és mellette a dobogósok
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Borház borkínálatát. Nincs mire igyunk – 
mondták többen – előre nem iszunk a med-
ve bőrére, de a bogrács mellől finom illatok 
érkeztek. Szóval lényeg a lényeg, ha lesz 
galamb, ha nem – itt lesz ennivaló bőven – 
mondták érdeklődésünkre a séfek – Fazekas 
Ferenc és Zámbori György – akiknek ügyes 
konyhásaik voltak Marika, Évike és Mónika 
– birka és marhapörkölt a kínálat – lesz köret, 
savanyúság… Ez mind rendben, de galamb 
is legyen délre – mondta az időközben befutó 
Vásárhelyi küldöttség szakállas bajnoka Ko-
vács Mihály világbajnok, a Nemzet galambá-
sza, a szövetség elnökségi tagja, aki nemcsak 
tisztségviselőként, hanem érdekelt tenyésztő-
ként is jelen volt ezen a napon Kécskén.

Dolgozott a bukméker iroda – lehetett a be-
futó galambra fogadni – hisz az idei záró ver-
senyre Sopronba 125 galamb került kosárba 
– tájékoztatta a jelenlévőket a telep vezetője 
Seres Kálmán. Itt sem volt fenékig tejföl, hisz 
a gyakorló utakról voltak „hiányzók”.

Míg a várakozás órái teltek – volt módunk 
áttekinteni az ez évi elő versenyek eredmé-
nyeit – vegyük sorba…

Budapest előtt 4x kaptak rövidebb tré-
ninget a galambok – majd augusztus 15.-én 
jött az első megmérettetés – 115 galambból 
– Bohus Pál HU 09-05-69207–se nyert, rá 
1 mp-re érkezett a német Hans Bauer 09-
D5-88780-asa és 3., helyen Orosz László 
HU 09-17-18976-osa landolt. Az első út jól 
sikerült, hisz mindössze 7 db galamb került a 
veszteséglistára.

Következett augusztus 20-án Bicske ahon-
nan Orosz László galambja érkezett elsőként 
a HU 09-17-18976 – mely az első úton 3., volt 
– mögötte az egykori FVM első emberének 
Dr Lakos Lászlónak a HU 09-21-88288-as 
jött 2 mp-re, majd Erdei György HU 09-21-
89442-es érkezett. A 22 db-os %-ban ismert 

nevek galambjai kerültek még listára – Ko-
vács Mihálynak 3 galambja, Katona Ferenc-
nek is volt 2 db, két német galamb mellett az 
Erdei galambok ott voltak a lista elejében… 
Itt és akkor 6 volt a veszteség.

Rá 5 napra augusztus 25-én Győrbe pa-
koltunk – folytatja az értékelést a telep ve-
zetője – miközben sorra köszönti az érkező 
vendégeket – és ahogy illik koccint is velük. 
Időközben felébredtek a már három napja Ti-
szakécskén tartózkodó német delegáció tag-
jai is – akik az iránt érdeklődtek, hogy mikor 
történt a feleresztés – nos a Sopronból érkező 
hírek szerint 09.00 órakor sikeres volt a rajt 
– az időjárás kellemes versenyidő – min-
dössze az oldalszél okozhat meglepetést.

Vissza a folytatáshoz - szóval ott hagytuk 
abba, hogy Győrbe 102 galambot küldtünk a 
telepről és az Erdei galambok tovább szár-
nyaltak, hisz a HU 09-21-89441-es nyert, a 
HU 19-21-89428-as harmadik lett, a második 
helyre egy Bohus galamb futott be a HU 
09-05-69208 ez a galamb Pestről 17., volt. 
Ez az út már keménynek bizonyult, hisz 29 
galamb került a veszteséglistára, így a Sop-
ronból rendezett záró versenyre a döntőre 73 
galambot kosaraztunk be.

Telnek az órák – már 11 óra, már 12 óra – 
sehol semmi – no majd 13.00 óra körül itt lesz 
az első galamb – jöttek a vélekedések. Nem 
jött – ne várjunk – inkább együnk, mert kész 
az ebéd… Többen megfogadták a házigazda 
invitálását – mivel úgy tartja a közmondás 
– „jóllakott emberrel könnyű boldogulni…” 
– nos akkor lássuk a medvét… Mivel a sé-
fek főztje nagyon finomra sikerült ezúttal is 
– a büfés Nórinak és Zitának akadt dolga a 
sörcsap mellett – Katona Feri barátunk bora 
is jól jött pörköltre és Misi a billentyűs is slá-
gerről slágerre váltott.

Evett a jó nép, de mindenki jó postagalambász 
szokáshoz híven közben az eget szemlélte – már 
14.30 sehol semmi – legalább egy jönne, és az az 
enyém lenne a többit a fene bánja – vélekedetek 
többen… már a kávé is elfogyott és a bátorító, a 
galambváró bor, sör ha nem is fogytán volt, de 

fogyott. Jó volt a hangulat, csak galamb lenne… 
és akkor derült égből a villámcsapás 13.46-kor 3 
db is érkezett egyszerre – tetőre landoltak – no 
melyik lesz az első – és melyik ki galambja??? 
– 13.46.59 Marton Péter a nyerő menő – jön 
hír és azt követő gratuláció – a HU 05-77265-ös 
fakó sikert hozott a vásárhelyiek bajnokának – 
itt még sose nyertem, most sem fogadtam saját 
galambomra – de természetesen örülök, hogy 
sikerült... - ezek voltak az első reakciói a győz-
tes galamb tulajdonosának és bontották a pezs-
gőt a német sportbarátok is, hisz Hans Bauer 
DV-588765 kék 13.47.02-kor került rögzítőre, 
majd Kovács Attila HU 02-84413 kékje követ-
kezett 13.47.05-kor…15 db-os volt a %-os lista 
– nem akar meglenni – mire kell még várni? – a 
champion galambra – jött a válasz volt ugyan-
is egy 3 út 3 helyezéses galamb a HU 09-D1-
764794–es, ha ez nem jön be a 15-be akkor az 5., 
helyen érkezett 4 út 2 helyezéses német galamb a 
DV 588768–as a champion – mondani sem kell 
ha valaki, hát a német Hans Bauer az égiekhez 
fohászkodott, ahogy érkeztek a galambok, már 
14 a listán ez pedig e sorok írójának HU 09-05-
87901-ese 16.25.46-kor – és még mindig várni 
kell, de lássanak csodát – 16.35.29-kor érkezik 
15-ként a 09-20-28010-es ez sem a champion 
jelölt – így a német delegáció újabb pezsgőt 
bont(hat), hisz a 2., helyezés után övék – azaz 
pontosabban Hans Baueré a champion galamb is 
a DV 588768 - 4 út 2 helyezéssel…

Erre mondják azt, hogy minden jó ha a 
vége jó – eredmény hirdetés – gratulációk 
– és jön tombola az elmaradhatatlan ga-
lambárverés – ami nem egyenlő az átverés-
sel – hisz a listára érkezett első 10 db galamb 
került kalapács alá.

Volt aki díjjal, galambbal, tombola tárgy-
nyereménnyel a hóna alatt, tapasztalattal, egy 
élménnyel gazdagodva – boldogan távozott 
és búcsúzott a vendéglátó házigazdáktól, 
azzal, hogy jövőre – immáron nyolcadik al-
kalommal találkozunk újra ugyanitt – azaz 
Tiszakécskén a Tauben-Gold nemzetközi 
teszttelepi záró versenyen.

baraa-press sport

a boldog Hans Bauer és felesége
- teljes siker

I - II - III helyezett a bejárón
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A WILLEQUET galambok…. 
ÁBRAHÁM LAJOS Túrkevei postagalambász sikerei

A díjlisták, Évkönyvek, internetes portá-
lok tanulmányozása során az utóbbi évek-
ben egyre gyakoribb, hogy találkozom 
Ábrahám Lajos postagalambász eredmé-
nyeivel. 2008-ban személyesen is sikerült 
Vele és galambjaival megismerkedni. A 
közel egy napos beszélgetés és galamb-
jainak megismerése után az a vélemény 
alakult ki bennem, Ábrahám Lajos sport-
társunk hamarosan sportunk egyik élver-
senyzője lesz. Eredményei hosszú időre 
példaként állíthatók a kezdők és haladók 
számára.

A galambok szeretete és tisztelete, spor-
tunk iránti elkötelezettsége, a tanulási 
vágy és a tapasztalatszerzés, mint igény 
fogja eredményezni a tartós sikereket. 
Mind ezek mellett feltűnt szerénysége, 
mások sikereinek tisztelete.

Így vall önmagáról:
„Üdvözlök minden sporttársat. Ábra-

hám Lajos vagyok, a Túrkevei R-21 tagja. 
Nagy örömmel fogadtam, mikor felkértek 
írjak pár sort magamról. Galambokkal 
való ismerkedésem már a gyerekoromra 
vezethető vissza, 1984-ben lettem tagja 
először a Túrkevei R-21 egyesületnek. 
Akkor még a Debrecen és környéke kerü-
lethez tartoztunk.

Pár év galambászat után, ami egyesületi 
szinten kisebb-nagyobb, de inkább kisebb 
sikereket hozott, abba maradt galambá-
szatom. Visszatérésem 2001-ben történt a 
Törökszentmiklós és környéke kerületbe, 
ami az ország legnagyobb kerülete 394 fő 
a tagnévsora. Vásároltam, kaptam innen-
onnan galambokat. 2002 évben a fiatalok 
versenyén tudtam újra indulni, de semmi 
említésre méltó eredményt nem sikerült 
elérnem.

Így telt el még egy év és rá kellett jön-
nöm, lépnem kell! 2003 őszén a szakla-
punk hirdetései között olvastam Dr. Kas-
sai Péter sorait, miben őszi Willequet 
galambokat ajánl. Elmentem hozzá és vá-
sároltam 22 db-ot. 2004-ben ők alkották 
már az új tenyész állományom, mint 
utóbb kiderült, sikeresen.

2004. fiatalok csapatbajnokságán 4 út 
alapján kerületi 2. és 10. helyet szerez-
tem meg.

2005. év belföldi csapatbajnokság 8 út 
170 csapatból 29. hely. Fiatalok kerületi 
csapatbajnoksága 4 út 351 csapat 1. 8. 
hely. Champion fiatal 1., 2. hely.

2006. év. Belföldi csapatbajnokság 8 út 
190 csapatból kerületi 4. hely; Általános 
táv 12 út 394 csapat 14. hely. 2006 év Ma-
gyar Kupa rövidtáv 13 hely.

2007. év Általános táv 12 út 380 csa-
pat 3., 6. hely; Középtáv 7., 16; hosszú 
táv 5., 7. hely. 2007 sprint 8 út 246 csapat 
18. hely. 2007 év fiatalok csapatbajnok-
ság 5 út 371 csapat 4., 6. hely. 2007 év 
Magdeburg országos verseny, indult 7850 
galamb. 03-19-90885 kk 7. hely. 2007 évi 
Nemzeti hosszú távú csapat 3 út 15. hely; 
egyéni 05-19-26779 kkh 23. hely.

2008. év Általános táv 12 út 442 csapat 
9. hely; rövidtáv 6. hely, Röpcsoport 4. 
hely; középtáv 18., röpcsoport 9., hosszú 
táv 12., röpcsoport 7.  2008 belföldi csa-
patbajnokság 8 út 238 csapat 1., 3. hely; 
röpcsoport 1. 2 hely. 2008 év fiatalgalam-
bok bajnoksága 5 út 387 csapat 6., 11., 
16. hely; Röpcsoport 1., 2., 4., 14., 15., 
18. helyek. 2008. évhez tartozik 2006., 
2007., 2008. év alapján Tagszövetségi 
Mesterversenyzői cím elnyerése.

Itt szeretném megköszönni Dr. Kassai 
Péternek önzetlen segítségét, mivel azóta 
is minden évben kerülnek be galambjai 
dúcomba. Finta Zoltánnak R-21 a sok jó 
ötletet, segítséget.

Akikre felnézek, Dr. Kassai Péter P-06 
többszörös bajnok, 2007. Magyar kupa 
legjobb dúc 2. hely. Márkus István A-60 
többszörös bajnok. Fehér Mihály Kerub-
Dúc A-02 többszörös bajnok.

A dúcom 19 m hosszú 2,30 mély, D-K 
fekvésű, két verseny egy fiatal és három 
tenyészdúcból áll.

Természetes módszerben röptettem ga-
lambjaimat, hogy mi a különbség a termé-
szetes és az özvegyekkel kapcsolatban? 
Őszintének kell lennem nem nagyon érez-

tem hátrányom az özvegyekkel szemben, 
talán csak annyi hogy nekem sokkal több 
volt a tennivalóm a felkészítések során, 
erre csak a jövőben tudnék pontosan vá-
laszt adni mikor én is megtapasztalom 
milyenek is az özvegyeim. Idei évben vál-
toztatok özvegységi módszerre, egyelőre 
csak hímekkel, jövőre már tojókkal is.

A galambok helye minden reggel ta-
karítva van, versenyszezonban a verseny 
dúc reggel és este, nagy hangsúlyt fekte-
tek a tisztaságra, egészségre.

Egészség fenntartására A Belgica De 
Weerd termékeket használom.

95%-ban Willequet galambokkal ver-
senyzem, ami mára nálam törzsállomány-
nak számít. A Willequet galambok már 
bebizonyították, minden időben minden 
távon lehet rájuk számítani igazi ALL 
ROUND galambok.

2006-ban Kassai Péteren keresztül 
Svájcból Pietro Onoritol kerültek be dú-
comba Robert Willequet galambok, igen 
ígéretesnek tűnnek.

2008. nyarán Péterrel látogatást tet-
tünk Belgiumba Patrick és Dimitri 
Houfflijn, Woregem Petegemben. 9-9 fi-
atallal tértünk haza. Gaby Vandenabeele 
X Willequet galambok.

Állományomban több galambok várnak 
tesztelésre, remélem a jövőben róluk is 
szólhatok pár szót. A jövőben szeretnék 
hasonló sikereket elérni. Tenni kell érte, 
mert annyit várj el amennyit te is teszel! 
A 2009. évre sok sikert kívánok minden 
sporttársamnak….”

Egyesületünk az R21 taglétszáma 
12 fő ebből 11 fő aktív versenyző, 
egyesületünk a kerület egyik legerő-
sebb egyesülete

Egyik törzsgalamb:
A 03-19-90885 kkt Willequet galamb 

Apai ágon CH-01-13819 vkh Dr. Kassai 
Pétertől, sok jó galamb apja, nagyapja, 
dédapja, míg anyai vonala a CH-96-2399 
kkt Ábrahám Lajos. Állományom 70% -
ban megtalálható.

Gyerekei csak a tenyésztésben vannak 
04-19-11851 kkt, 04-19-11852 kkt, 02-
05-27701 kkh 05-97-05722 kkh, 05-97-
05700 kkh, 06-19-43334 kh, 03-19-82851 
kkt, unoka 05-19-26791 kkcsh 9 helyezés 
közte 4 hosszú táv a 05-06-10554 ktt, 9 
helyezés közte 4 hosszú táv, a 05-19-
26779 kkh 2007 nemzeti összetett hosszú 
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táv 23., 05-19-26780 vkt 9 helyezés. Ők 
repülték Jihlava országos Dél-II Régió 
Csapat 8. hely Összetett csapat 16. hely.

A takarmányozásról pár szót.
Rövid- és középtávnál.
Verseny időszakban, Versele-Laga sze-

rint összeállított versenytakarmány Kiss 
Lászlóval szoktam összekevertetni, de, 
hogy már csak özvegy hímekkel röptetek 
így a gyártótól vásároltam meg a GERRY 
PLUS versenytakarmányt és hozzá Super 
diétást ugyancsak a Versele-Lagátol.

Rövid- és középtávnál:
- Hazaérkezés napja: Diétás keverék 

40% hántolatlan rizzsel hígítva reg-
gel és este. Vízben reggel és este Orni 
Speciál+Herbots elektrolit.

- Másnap: takarmány ugyanaz, vízben 
reggel és este BS.

- Harmadnap: Takarmány ugyanaz a víz 
tiszta.

- Negyedik nap: takarmány reggel mint 
eddig, vitamint Verbó11-et használom 
Oliva vagy oregáno olajjal ragasztom a 
takarmányra, este 50% verseny 50% Di-
étás vízben reggel és este Naturaline tea 
sűrítmény 1 kupak/liter víz.

- Ötödik nap: takarmány: 50% verseny 
50% diétás este rá etetés apró maggal, a 
vízben reggel almaecet enyhén savanyít-
va, este Mumm.

- Hatodik nap: Takarmány: reggel és 
este 100% verseny, ráetetés apró maggal, 
vízben reggel és este Mumm.

Kosarazás napja: Takarmány: pár 
szem hántolatlan rizs, a víz tiszta.

Hosszútávnál:
Első három nap ugyanaz, mint a rövid 

és középtávnál

Kosarazás előtti nap a takarmány reg-
gel 50% verseny 50% diétás, este verseny 
takarmány kukoricával dúsított, ráetetés 
kézből 4-5 szem mogyoró. Víz tiszta.

Kosarazás napja: reggel Csak 50% ku-
korica 50% versenytakarmány a víz tiszta.

Az itatókat hetente kétszer-három-
szor ecetes vagy almaecetes vízben mo-
som ki, és hetente kétszer szárítom a 
napon.

Egyesületi eredményeim.
2006. általános táv. 12 út. 1 hely
Ált. rövidtáv: 1 hely.
Ált. középtáv:2. hely
Ált. hosszútáv: 2. hely
Általános Champion hím 1 hely; tojó. 

2 hely 
2006. év Sprint 8 út. 1., 3. hely
Champion hím: 2. hely; tojó 1.hely
2006. év Fiatalok: Csapat verseny 1., 

2. hely.
Champion fiatal:3., 5. hely.
2007. év Általános táv 12 út: 2., 4. hely
Ált. rövidtáv: 4., 5. hely.
Általános, középtáv: 3., 4. hely.
Hosszú táv: 1., 2. hely.
Ált. Champion hím 1. hely; tojó 1. hely
Ált. rövidtáv, Champion hím 2. hely; 
 tojó 3., 5. hely.
Ált. középtávú Champion: 
 Tojó 2., 3., 4., 5. hely.
Hosszútáv: hím: 1. hely; tojó 1., 3., 4. hely.
2007 Sprint bajnokság 8 út: 2., 5. hely
Champion hím 3. hely.
2007 év Fiatalok Csapatbajnoksága: 
 5 út: 1., 2., 4., 5., 6., 7. hely.
Champion fiatal:1., 3., 4. hely.
2008. év általános táv 12 út: 2., 5. hely
Ált. rövidtáv: 2., 5. hely.

Ált. Középtáv. 3., 4. hely.
Hosszú táv: 2. hely.
Ált. Champion tojó 1., 4., 5. hely
Ált. rövid távú Champion: Tojó 3., 4., 5.
Ált. középtávú Champion: 
 Tojó 1., 2., 3., 4., 5. hely
Hosszútáv Champion: Tojó 1., 3., 4. hely.
2008 Sprint 8 út: 1., 2. hely; Champion 
 Hím 4.hely; Tojó 1., 2., 3., 4., 5. hely
2008 év Fiatalok Csapatbajnoksága 
 5 út: 1., 2., 3. hely; 
 Champion fiatal: 1., 2., 5. hely.
2007-2008. ÉV KERÜLET ÉVGA-

LAMBJA D KATEGÓRIA 05-19-26757 
T 1 HELY.

2009. év
Általános táv: Mosonmagyaróvár 272 

km 418 csapat 20/20 azt hiszem ez a ver-
seny út lovagja cím.

A 30597 kh 4096 indult galambból ker. 
2. hely; röpcsoport 1114 galambból 1 hely.

A 47587 kkh galamb ugyan innen ker. 3. 
hely; röpcsoport 2. hely; csapat 1. és 4. hely

Rajka 284 km 30597 kh 4003 galamb 
ker. 13.; röpcsoport 2. hely; 411 csapat: 
Csapat 1. és 14. hely.

Aas I. 717 km 209 csapat 3. csapata az 
enyém.

Aas II. 717 km 221 csapat 13 hely; a 
30597 kh 1952 galambból, kerületi 2.; röp-
csoport 1 hely.

Pannon Maraton Országos: Bamberg 
830 km 58150 fekete hím orsz.: 822 ga-
lamb 5. hely.

Internacionál 23. hely 2289 galambból.
Bamberg II. 830 km a 58194 kh galamb 

orsz: 42. hely 810 galambból.
Internacionál: 70. hely 2048 galambból.
2009. belföld. 274 km Moson1. indult 

2164 galamb 224 csapat. 74605 kkh kerü-
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leti 2 hely röpcsoport 1. hely.
88865 kh ker. 8. röpcsoport 4. hely.
58122 vkh kerületi 12. röpcsoport 4. hely.
74581 vkh kerületi 22 röpcsoport 15 hely.
Csapat 4. hely. 7. hely. 20/14 2., 8., 12., 

22., 47., 50. stb.
Mosonmagyaróvár II: 222 csapat CSA-

PAT 1. 3. hely. 2136 galamb 20/17 24., 24., 
26., 27., 30., 63., stb. a 24-24. galambok 
egyszerre vannak!

Mosonmagyaróvár III: 213 csapat 
2035 galamb:20/16 csapat 5., 6. hely.

Mosonmagyaróvár IV: 188 csapat 
1726 galamb 20/10 26789 kh kerületi 9. 
röpcsoport 1 hely.

Mosonmagyaróvár V: 183 csapat 1661 
galamb csapat 11 hely.

Bricon rendszer meghibásodása miatt 
egy utunk aki az egyesületben elektromos 

rendszerrel versenyzett kiesett a Jihlava 
III. és a Mosonmagyaróvár VI. út!!! itt 7 
tenyésztőről van szó!!

A végeredménnyel így sem lehet szé-
gyenkezni Általános táv egy kiesett úttal 
kerületi 12. hely; röpcsoport 5. hely.

Belföld: Röpcsoport 4., 8. hely.
Fiatal csapat bajnokság: Pozsony 301 

km 293 csapat 2724 galamb. Csapat: 5., 6., 
7., 9., 11., 24., 26., 44., 56.

Brno 380 km: 282 csapat 2621 galamb 
kerületi csapat: 8., 12., 21.

Végeredmény 5 út alapján, kerületi 5., 
14.hely; Röpcsoport: 4., 5., 14., 18., 19., 
20., 23. hely.

2009-ben először megrendezett úgyne-
vezett Bajnokok ligája Póker Klub fiatal 
galambok teszttelepi versenye záró verse-
nyén - Pandorf 360 km- a 91985 kktar-

ka galambom 1 helyet szerezte meg és 
100.000.-Ft nyert. 114 induló galambból. 
a 91972 galambom a 28. helyen végzett.

És továbbá Romániában teszttelep záró-
verseny 8. hely 75 euró plusz serleg, kétna-
pos verseny volt.”

Ha figyelmesen nézzük az eredménye-
ket, évről-évre javuló tendenciát mutatnak. 
Ahogy a galambok megismerése kiteljese-
dik a tapasztalatai bővülnek, a felkészítés 
egyre kifinomultabbá válik, az eredmények 
úgy javulnak. Persze mindezekhez kell a jó 
minőségű POSTAGALAMB és az egészség 
magas szinten történő megtartása. Nos a 
WILEQUET galambok e kategóriába tar-
toznak.

-r  -ó.
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Versenyeredmények más megvilágításban
Hosszú évek óta elhessegettem magamtól a gondolatot, hogy kien-

gedjem a szellemet a palackból és a versenyek körülményeit egészen 
más megvilágításban mutassam be. Nemrégiben egy beszélgetés során 
azonban olyan pozitív megerősítést kaptam, amely legyőzte a kétkedé-
seimet a téma fogadtatásáról. Az a bizonyos mondat pedig így hangzott 
„A versenyeredményre a feleresztés helyén a tájékozódásra fordított idő 
is döntő jelentőséggel bír.” Erre a pozitív megerősítésre volt szükségem 
annak a bizonyos palacknak a kinyitásához. Nos, kezdjünk is hozzá. Az 
alapprobléma az átlagsebesség kiszámításával kezdődik. A magam részé-
ről abszolút elfogadom a számítási módszert, hiszen az én felvetéseim is 
tisztán matematikai alapokra épülnek, másrészt „tökéletesen alkalmasak” 
a rangsorolásra. Kedves galambász barátaim, mivel talán nehézkesnek 
fog tűnni a következő néhány mondat kérem, hogy mindenki nyugodt 
körülmények között kezdjen hozzá a továbbiak olvasásához.

Feltételezéseink (matematikában jártas barátaink kedvéért téziseink):
- a vizsgálatba bevont galambok pusztán a képzelet szüleményei, 

ezért azok tökéletesen azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, azonos 
logika alapján fognak tájékozódni, adott esetekben azonos sebesség-
gel repülnek, ugyanúgy fognak a repülés során fáradni, vagyis homo-
gén a vizsgálati csoportunk.

- a galambjaink a természeti folyamatok leírásához használt egyik 
legegyszerűbb matematikai modell felhasználásával, a repüléssel el-
töltött idővel arányosan fáradnak, vagyis az un. exponenciális függ-
vény szerint veszítenek a sebességükből és ebben következetesek az 
idő előrehaladtával.

Mivel a vizsgálati, elemzési lehetőségek száma végtelen továb-
bi egyszerűsítésekkel is kell élnünk. Egyik ilyen alapvetésünk az, 
hogy pl. galambjaink 1400 m/min sebességgel kezdenek el repülni 
a feleresztési helyen és 10 órás repülés után már csak 900 m/min a 
pillanatnyi sebességük. Ez azért fontos, mert az exponenciális függ-
vényhez szükségünk van egy olyan paraméterre, amely a fáradtságot 
hivatott szimulálni. Ennek az értéknek a megválasztása a számítási 
eredményünkre jelentős hatással bír, kvázi sújtja a hosszabban repülő 
galambokat.

A galambászok hajlamosak a széljárásra, a tömegvonzásra, a dú-
cok között meglévő távolsági különbségekre stb. hivatkozni, ezért a 
vizsgálatainkba ezeket a körülményeket is beépítjük, ezek hatásait 
mesterségesen elemezzük.

A könnyebb átláthatóság kedvéért 4 galambász méri majd össze a 
versenyen a galambjait, ezeket egyszerűen hívjuk:

 „A” az örök Optimista a berepülés tengelyvonalában lakik, a legki-
sebb a dúctávolsága (250 km), a gyors versenyekben bízik, ő ezeken 
szokott nyerni.

„B” az örök Elégedetlen a berepülési iránytól északra 15 fokos elté-
réssel lakik, a dúctávolsága a vizsgálati átlaggal megegyező (300 km). 
Érzete szerint ő csak akkor tud versenyt nyerni, ha déli szél fúj, de ez 
versenynapokon soha nem fordul elő.

„C” a Realista a berepülési iránytól délre 15 fokos eltéréssel lakik, 
a dúctávolsága a vizsgálati átlaggal megegyező (300 km) bízik a ga-
lambjaiban, de úgy érzi, hogy nem csak rajta múlik a versenyeken 
mutatott eredményessége.

„D” az örök Pesszimista a berepülési iránytól délre 15 fokos elté-
réssel lakik a Realista háta mögött, dúctávolsága a leghosszabb (350 
km). Gyakran hangoztatja, hogy az ő galambjainak még mindig re-
pülni kell a dúcig, amíg másoké már a tojásaikat is kikeltették, esélye 
sincs arra, hogy nyerjen.

1. számú vizsgálat: A feleresztési helyről minden galamb azon-
nal elstartol minden galamb nyílegyenes tart haza és az egyszerűség 
kedvéért fáradtság nélkül, azonos sebességgel (1400 m/min) repül a 
dúcába. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és a 
helyezések az 1. számú táblázatban láthatóak. Természetesen ilyen 
feltételek mellett holtverseny alakul ki a négy versenyzőnk között.

1. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 300.000 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 178,57 214,29 214,29 250,00

Métersebesség, m/min 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
Helyezés 1-4 1-4 1-4 1-4

2. számú vizsgálat: A feleresztési helyen minden galamb 10 percig 
köröz és utána nyílegyenesen tart haza, az összehasonlíthatóság kedvé-
ért most is fáradtság nélkül azonos sebességgel (1400 m/min) repül a 
dúcába. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és a he-
lyezések a 2. számú táblázatban láthatóak. Nyert az örök Pesszimista.

2. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 300.000 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 188,57 224,29 224,29 260,00

Métersebesség, m/min 1 325,8 1 337,6 1 337,6 1 346,2
Helyezés 4 2-3 2-3 1

3. számú vizsgálat: A feleresztési helyről minden galamb azonnal el-
startol minden galamb nyílegyenes tart haza, de most az idő múlásával ará-
nyosan fáradnak. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és 
a helyezések a 3. számú táblázatban láthatóak. Nyertes az örök Optimista.

3. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 300.000 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 191,46 233,21 233,21 276,29

Végsebesség m/min 1 216,4 1 179,7 1 179,7 1 143,0
Métersebesség, m/min 1 305,8 1 286,4 1 286,4, 1 266,8
Helyezés 1 2-3 2-3 4

4. számú vizsgálat: A feleresztési helyen minden galamb 10 percig kö-
röz és utána nyílegyenes tart haza, az idő múlásával arányosan fáradnak. A 
repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és a helyezések az 4. 
számú táblázatban láthatóak. Az Optimista továbbra is nyeri a versenyt.

4. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 300.000 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 202,97 245,08 245,08 288,55

Végsebesség m/min 1 206,2 1 169,5 1 169,5 1 132,7
Métersebesség, m/min 1 231,7 1 224,1 1 224,1 1 213,0
Helyezés 1 2-3 2-3 4

5. számú vizsgálat: A feleresztési helyen minden galamb 30 per-
cig köröz és utána nyílegyenes tart haza, az idő múlásával arányosan 
fáradnak. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és 
a helyezések az 5. számú táblázatban láthatóak. Nyert az örök Pesz-
szimista.
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5. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 300.000 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 226,04 268,89 268,89 313,14

Végsebesség m/min 1 185,9 1 149,2 1 149,2 1 112,5
Métersebesség, m/min 1 106,0 1 115,7 1 115,7 1 117,7
Helyezés 4 2-3 2-3 1

6. számú vizsgálat: A feleresztési helytől minden galamb délre a 
berepülési irányra merőlegesen repül 30 percig, utána sarkon fordul-
nak és nyílegyenes hazarepülnek, természetesen az így megváltozott 
távolságra, és ráadásul folyamatosan fáradnak is az idő múlásával. A 
repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és a helyezések 
a 6. számú táblázatban láthatóak. Nyertes a Pesszimista.

6. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 294.970 354.870 333.560 383.150

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 228,95 280,56 261,98 305,63

Végsebesség m/min 1 183,4 1 139,4 1 155,0 1 118,6
Métersebesség, m/min 1 091,9 1 069,3 1 145,1 1 145,2
Helyezés 3 4 2 1

7. számú vizsgálat: A feleresztési helytől minden galamb északra a 
berepülési irányra merőlegesen repül 30 percig, utána sarkon fordul-
nak és nyílegyenes hazarepülnek, természetesen az így megváltozott 
távolságra, és ráadásul folyamatosan fáradnak is az idő múlásával. A 
repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség és a helyezések 
a 7. számú táblázatban láthatóak. Nyert az örök Elégedetlen.

7. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 294.970 333.560 354.870 404.520

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 228,95 261,98 280,56 324,88

Végsebesség m/min 1 183,4 1 155,0 1 139,4 1 102,9
Métersebesség, m/min 1 091,9 1 145,1 1 069,3 1 077,3
Helyezés 2 1 4 3

8. számú vizsgálat: A feleresztési helyről azonnal elstartol minden 
galamb. A feltételezett tömegvonzás miatt pedig a berepülési irányban 
együtt repül az örök Optimista dúcáig és onnan mindenki egyenesen 
haza, az egész utat végig a fáradtság jegyében folyamatosan lassulva 
teszik meg. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a métersebesség 
és a helyezések a 8. számú táblázatban láthatóak. Nyertes az örök 
Optimista.

8. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 337.240 337.240 376.340

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 191,46 265,17 265,17 299,55

Végsebesség m/min 1 216,4 1 152,3 1 152,3 1 123,6
Métersebesség, m/min 1 305,8 1 131,4 1 131,4 1 168,4
Helyezés 1 3-4 3-4 2

9. számú vizsgálat: A feleresztési helyen 10 perc körözés után 
minden galamb a tömegvonzás miatt a berepülési irányban együtt 
repül az örök Optimista dúcáig és onnan mindenki egyenesen 
haza, az egész utat végig a fáradtság jegyében folyamatosan 
lassulva teszik meg. A repülési út, a repüléssel eltöltött idő, a 
métersebesség és a helyezések a 9. számú táblázatban láthatóak. 
Nyertes az örök Optimista.

9. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 250.000 337.240 337.240 376.340

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 202,97 277,32 277,32 312,01

Végsebesség m/min 1 206,2 1 142,1 1 142,1 1 113,4
Métersebesség, m/min 1 231,7 1 081,8 1 081,8 1 121,7
Helyezés 1 3-4 3-4 2

10. számú vizsgálat: A feleresztési helyen 10 perc körözés 
után minden galamb. A feltételezett tömegvonzás és a „kedve-
zőtlen széljárás” miatt, és talán azért mert a Realista galambja 
„egy orrhosszal” halad elől egyenesen repülnek az ő dúcáig. 
Majd kedves barátunk sajnálkozására 3 közülük a szélrózsa kü-
lönböző irányába egyenesen a saját dúca felé veszi az irányt, 
természetesen a fáradtság jegyében folyamatosan lassulva. Re-
alista barátunk csak azon sajnálkozik, hogy ezen az utolsó úton 
múlhat a végső eredmény és egy fránya galamb irányban tovább 
repült a feje felett és ez nem jó jel. Kedves Sporttársak most 
lehet tippelni, hogy vajon ki lesz az első? A Realista vagy a 
mögötte 50 km-el lakó örök Pesszimista? A repülési út, a repü-
léssel eltöltött idő, a métersebesség és a helyezések a 10. számú 
táblázatban láthatóak. 

10. vizsgálat A B C D
Dúctávolság 250.000 300.000 300.000 350.000
Repülés tényleges 
úthossza, m 387.240 455.290 300.000 350.000

Repüléssel eltöltött idő, 
perc 321,85 384,89 245,08 288,55

Végsebesség m/min 1 105,4 1 055,4 1 169,5 1 132,7
Métersebesség, m/min 776,8 779,4 1 224,1 1 213,0
Helyezés 4 3 1 2

Tíz verseny tíz féle eredmény az első két utat „betliként nyugod-
tan levonhatjuk”, mivel ezek csak az első sokkot voltak hivatottak 
előidézni az arra érdemes publikumban. Nos amennyiben valaki 
azt gondolja, hogy ez az egész pusztán játék a számokkal akkor 
ki kell ábrándítanom, mert maga a megközelítési mód nagyon jól 
leírja a jelenségek fő tartalmi összefüggéseit, az alkalmazott pa-
raméter, amely a fáradtságot volt hívatott a rendszerbe belevinni, 
a kiválasztott esetek és távolságok finomításával pedig a valóság-
hoz rendkívül közelit lehet alkotni. A maradék kétkedőket pedig 
megnyugtatom, hogy igyekeztem elkerülni a számítási hibákat. 
Ezek után pedig mindenki maga számolgathatja ki, hogy ki lesz 
az idén a BAJNOK és miért is tudott megint nyerni. A lehetősé-
gek tárháza hál istennek végtelen, de mivel a matematikai számítás 
egyre bonyolultabb ennek folytatását rábízom a Kedves olvasóra. 
Útravalóként pedig még egy mondat, az esetek döntő többségé-
ben a versenyeken a jó galambok nyernek, amelyek nem csak a 
tájékozódásban jeleskednek, hanem jobban bírják a hosszú utakat, 
szemben a mi példabeszédünk szorgos szárnyasaival. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket.

Simon Béla
Dunaújváros
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Jan & Kathy Lotterman már ismertek 
Magyarországon hiszen galambjaik utódai 
remek eredményeket értek el magyar ga-
lambászoknál is.

A fantasztikus eredmények évről évre 
növelik hírnevüket Hollandiában és az 
egész világon.

Az 1995-ös FCI világbajnokság (Hun-
garian Queen) szenzációs eredményso-
rozattal folytatódott. A Lotterman dúcból 
kikerült galambok nem mindennapi ered-
ményekkel hívják fel magukra a figyelmet. 
Rövid-, közép- és hosszú távon is remekül 
szerepelnek, sőt az utóbbi két évben a maraton versenyeken is 
meglepő eredményeket produkáltak. Egy kerületben versenyez 
3 óriás Koopman - Vredevelt – Lotterman. Ilyen mezőnyben 
eredményesnek lenni fantasztikus teljesítmény.

A Lotterman dúc eredeti Koopman, Bertie Camphuis, Dirk & 
Louis van Dijk és Günter Prange vérvonalú galambokra épül.

Dúcuk legkiválóbb tenyészgalambja a „Branco Junior” - 
NL99-5971370. Eredeti C&G. Koopman hím a „Branco” fia 
(A Baseli Olimpia résztvevője) egy fantasztikus tenyészga-
lamb. Fiai, unokái, dédunokái, sőt a hatodik generáció is szen-
zációs eredményekre képes.

„Magic Branco” (1. Wijchen 18.547 galamb!!!; 1. Ablis 
8.241 galamb!!; 1 Arras 4.682 galamb!! stb.)

„Miklós” - (7. Strephy/Thieu 23.222 galamb!!!; 14. Duffel 
12.711 galamb 31. Hasselt 24.025 galamb!! stb.)

„324” (9. Duffel 5.732 galamb; 12. Heteren 5.154 galamb; 
42. Isnes 29.828 galamb) 

Mindhárom a „Branco Junior“ közvetlen fia, de az unokák 
is kitesznek magukért - Például a „Vale 348” - 1. Országos 
Frankfurt a/d Oder, 88 Hasselt 18.305 galamb; 75. Pommereul 
11.716 galamb; 82. Duffel 12.711 galamb; 128. Menen 18.543 
galamb!!

2009-ben folytatódott a sikersorozat. Jan szerint 2009 
volt eddig a legsikeresebb versenyéve, ezt bizonyítják az elért 
eredmények is: 1. Országos Chatearoux; 1. Országos Mor-
lincourt (több mint 60.000 galambból!!!!); 3. Országos Pit-
hiviers 7.906 galamb!; 4. Országos Chatearoux; 15. Orszá-
gos Blois és 3. Országos St.Vincent (1175 km!!!)

A Lotterman családnál minden a galambok körül forog. A 
galambok gondozása Jan feladata, de Kathy is remekül bánik 
a galambokkal. Remek eredmények születnek akkor is amikor 
Jan távol van és a galambok felkészítése Kathy-ra hárul.

Nemcsak a saját dúcban, hanem számos más országban is 
remek eredményeket, óriási sikereket érnek el a Jan & Kathy 
Lotterman tenyészetből kikerült galambok utódai.

Még néhány 2009-es eredmény:
Afdeling 10 (2200 tenyésztő):  9. Általános Bajnok

Rayon 10 (200 tenyésztő): 3. rövidtávú Bajnok
    3. középtávú Bajnok
    1. hosszútávú Bajnok

Hosszú távú Klub (650 tenyésztő): 1. Hosszú távú Bajnok
   2. Általános Hosszú távú Bajnok
   1. Ászgalamb
   5. Ászgalamb.

Ezekre a kitűnő eredményekre hivatkozva, nyugodtan állít-
hatjuk azt, hogy Jan & Kathy Lotterman Hollandia egyik leg-
értékesebb és legeredményesebb tenyészetével rendelkezik és 
galambjaik értéke évről évre növekszik

M.H.

HOLLANDIA
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Néhány elért eredmény 2008-ban:
1. Nemzeti Frankfurt a/d Oder (515 km)
6. Nemzeti NPO Morlincourt (445 km)
5. Provinciaal Perigueux (950 km)
34. Nemzeti St. Vincent (1175 km)
2. Nemzeti Bergerac (950 km)
4. Nemzetközi Bergerac (950 km)
20. Nemzeti Frankfurt a/d Oder (515 km)
7. Nemzeti Berlin (480 km)

2008 volt az első év, hogy Mast-Lot-
terman név alatt barátjával indult kétna-
pos versenyeken

10. tagszövetség, 10. körzet
1. maraton (befutó)
1. maraton (nevezett)
1. általános

Bajnokságok és eredmények 2008-ból:
10. tagszövetség,
10. Általános befutó
12. általános nevezett
7. általános

10. tagszövetség, 10. körzet:
9. Rövidtáv befutó
3. rövidtáv nevezett
3. hosszú táv befutó
6. hosszú táv nevezett
5. fiatal befutó
10. fiatal nevezett
9. középtáv befutó
10. középtáv nevezett
3. általános befutó
2. általános nevezett
2. összetett általános

Fondclub
4. egynapos hosszú táv befutó, öregek
1. egynapos hosszú táv nevezett öregek
2. ászgalamb NL07-1209251
2. fiatal befutó
2. nemzeti bajnok-kelet kupa 2008.
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Egyesületi díjkiosztók…
A 2009. évi versenyek befejeződtek. A tavaszi versenyszezonban 

több „katasztrófa” utunk is volt. A szélsőséges időjárás kedvezőtlenül 
befolyásolta versenyeinket. Annak ellenére, hogy az időjárás alakulá-
sáról csaknem órapontossággal kaptunk helyzetjelentést a startfelelő-
sök sok esetben nem vállalták fel a feleresztések elhalasztását. Voltak 
bátrabbak, akik nem engedtek vagy visszahozták galambjainkat, de 
volt olyan verseny, ahol a starterek „nem álltak a helyzet magaslatán” 
és „állományok mentek tönkre”. No de minden versenynek volt győz-
tese. Elkészültek a díjlisták.

A fiatalok versenye már kedvezőbben alakult, de itt is a galambok 
egészsége esetenként befolyásolta az eredményeket.

Volt akinek számtalan sikerélménye volt, volt aki szomorkodott, de 
végül is azt lehet mondani: „megint egy jó versenyévet zártunk”. Itt 
az ideje, hogy méltóképpen megünnepeljük éves eredményeinket, ün-
nepeljük győzteseinket, jót beszélgessünk galambjainkról, jövőbeni 
terveinkről. Megkezdődtek az egyesületi díjkiosztók, baráti összejöve-
telek, ahol összegezték az elmúlt időszak tapasztalatait.

B-12 PGSE baráti összejövetele…
2009. október 4-én Pásztor János egyesületi tag portáján gyülekez-

tek a B-12 egyesület tagjai, az itt galambászkodó tagok barátai, is-
merősei, hogy kiértékeljék az eltelt versenyidőszak tapasztalatait. Ez 
alkalommal két üstben pörkölt és birkagulyás főtt. Pásztor sporttárs 
portáján kialakított dúcrendszerekben öt postagalambász tartja ga-
lambjait. Pásztor János, Szabó Ferenc dúcai, Pátrovics Szilvia, Pátro-
vics Roland és Pátrovics József dúcai. Ők egy család, de mindegyikő-
jük külön versenyez, külön dúcaik vannak.

Az egyesület elnöke Kálazi László a titkár Pál István a VB elnök 
Szabó Mihály a pénztáros Baricza József. Voltak Tiszafüredről az 
A-13-ból a B-03-ból, a G-02 PGSE-ből vendégek.

A versenysorozatban az általános bajnokságot Laczkovics Károly-
né nyerte, de Ő lett a rövidtáv és középtáv bajnoka is. A hosszú távú 
versenysorozatot Baricza József nyerte galambjai jó teljesítményével 
míg a „sprint” bajnokságot ismételten Laczkovics Károlyné nyerte 
meg. A fiatalok bajnokságát Pátrovics József nyerte, Mautner Ferenc 
és Pátrovics Roland előtt.

A vendégek között Grampsch István sporttársat fedeztük fel, aki a 
Nemzeti Bajnokság rövid távú programjában igen kiválóan szerepelt. 
A csapatversenyt megnyerte, de a champion bajnokságban is igen jó 
eredményekkel rendelkezik.

A beszélgetések fő témája a galamb, a galamb teljesítménye, a ver-
senyformák, a díjnyerők elismerése és megbecsülése, a csapatverseny 
értékelése, az általános bajnokság túlzott hangsúlyozása. A többség 
véleménye az volt, hogy a díjnyerő a speciális távokat jól teljesítő 
galambokat kellene jobban elismerni, megbecsülni a rövid, közép és 
hosszú távú versenyeken jó eredményt elérőket különösen a galam-
bokat. Az általános bajnokság szerintük „gátja” a postagalambsport 
fejlődésének.

Az időközben elkészült ételeket jóízűen fogyasztották, hozzá a fris-
sen sült kenyeret. A jó hangulatú beszélgetés a késő délutáni órákig 
tartott.       -r  -ó.

C-01 PGSE TATABÁNYA…
Komárom-Esztergom megye székhelyén Tatabányán két postaga-

lamb egyesület működik. Az egyik az ún. Galambfaluban, ahol for-
más dúcok sorakoznak egymást után és egyre csinosabb porták ala-
kulnak ki a galambházak köré. A másik egyesület a C-01 a városban 
– Alsógallán, Bánhidán, Kertvárosban, élő galambászokat fogja össze. 
A C-01 a régebbi egyesület. Éves díjkiosztó ünnepségét már hagyo-
mányosan a TÖLGYFA vendéglőben tartja. 2009. október 16-án is így 
történt. A postagalambászok, feleségeik, barátaik megadták a módját 
és ünnepélyes keretek között zárták a versenyévadot. A díjkiosztó 
ünnepségen a tagokon kívül Komáromból Kovács Gábor többszörös 
bajnok, Tatáról dr. Varga Atilla és felesége, Oroszlányból Varga István 
és felesége vettek részt az ünnepségen.

A díjkiosztót Hegedűs István elnök nyitotta meg. Üdvözölte a ven-
dégeket a megjelent galambászfeleségeket, a galambászokat, majd a 
2009. évi versenyeket értékelte. Ezt követően Lovasi Tamás vb elnök-
kel kiosztották a díjakat.

A 2009-es év Horváth János sporttárs éve volt. Szinte mindent meg-
nyert. Nézzük az eredményeket:

Rövidtáv. csap.: 1.Horváth János Középtáv. csap.:  1.Horváth János
2.Hegedűs István 2.Lovasi Tamás.
3.Horváth János 3.Kisucki József

Hosszú táv. csap.:  1.Horváth János Általános. csap.:  1.Horváth János
2.Biacsi Sándor 2. 
3.Wéber József 3.Hegedüs István

ch. rövid: hím.     Horváth János ch. közép: hím.    Horváth János
tojó.       Détári Csaba tojó.     Lovasi Tamás

ch. hossz: hím.    Horváth János ch. általános: hím.  Horváth János
tojó.      Détári Csaba tojó.   Détári Csaba

St. Pölten  1.Horváth János Scherding        1. Horváth János
Melk  1.Horváth János Aurach  1. Biacsi Sándor
Amstetten         1. Lovasi Tamás Walchshausen  1. Horváth János
Wells  1. Horváth János Aurach  1. Horváth János
Straubing  1. Horváth János Haag  1. Auerhammer János
Scherding         1. Lovasi Tamás Aschaffenburg  1. Wéber József
Neumark  1. Auerhammer János
Fiatalok: St. Pölten  1. Hegedüs István
csapat 1.Horváth János Melk  1. Horváth János

2.Hegedüs István Amstetten        1. Horváth János
3.Biacsi Sándor Wells  1. Horváth János

champion 1. Horváth János Scherding        1. Horváth János

A fenti díjakon kívül tatabánya város bajnokságát is megnyerte. A 
csodálatos kupát, melyet az Önkormányzat adományozott. A kupát a 
győztesnek Fenyvesi Béla önkormányzati képviselő adta át.   -r  -ó.

 A B-12 tagsága  Lovasi Tamás, Horváth János, Fenyvesi Béla és Hegedűs István
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A VÁCI „A-08” PGSE díjkiosztója…..
A váciak 2009. október 31-én a váci HALÁSZKERT vendéglőben tar-

tották évzáró ünnepi díjkiosztóját. Az eseményen csaknem valamennyi tag 
megjelent. Jöttek vendégek Tatabányáról és Dunakesziről is, (Wéber Jó-
zsef, Bányóczki Zoltán Szűcs János sporttársak). A tagszövetséget Burszán 
Lajos alelnök, Virág Gábor vb. elnök képviselték. A Váci Önkormányzat 
részéről a díjkiosztó ünnepségen megjelent Csereklye Károly alpolgármes-
ter Úr is.

Králik Zsolt az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket és a 
megjelent sporttársakat. Pár mondattal értékelte az elmúlt év során 
végrehajtott versenyek tapasztalatait, majd Varga Károly vb. elnök-
kel közösen kiosztották a versenyek győzteseinek az okleveleket és 
kupákat.

A versenyeket az alábbi sporttársak nyerték:
Breclav        1. Králik Zsolt Humpolec II.     1. Horváth Rolf
                       2. Máczik Miklós 2. Jakus Béla

                       3. Horváth Rolf 3. Fazekas László
Brno         1. Mácsik Miklós Dessau 1. Horváth Rolf
                       2. Mácsik Miklós 2. Bayer László

                       3. Králik Zsolt 3. Varga Károly
Humpolec I.   1. Jakus Béla Jihlava 1. Seres Imre

                       2. Horváth Rolf 2. Horváth Rolf
                       3. Horváth Rolf 3. Varga Károly
M.Boleslav I. 1. Horváth Rolf Dessau II.          1. Varga Károly
                       2. Major és fia 2. Rajkovics László

                       3. Horváth Rolf 3. Bayer László
M.Boleslav II.   1. Varga Károly Jihlava II.            1. Králik Zsolt

2, Horváth Rolf 2. Králik Zsolt
3. Veres Tibor 3. Major és fia

Radeburg 1. Major és fia Magdeburg        1. Varga Károly
2. Mácsik Miklós 2. Mácsik Miklós

3. Major és fia 3. Nagy Ottó

Az egyesület csapatbajnoksága a következőképen alakult.
Rövidtávon       1. Varga Károly Hosszú távon    1. Varga Károly

2. Králik Zsolt 2. Rajkovics László
3. Rajkovics László 3- Bayer László

Középtávon       1. Varga Károly Általános távon: 1. Varga Károly
2. Horváth Rolf 2. Rajkovics László

3. Major és fia 3. Bayer László
A fiatal galamboknak öt versenyutat rendeztek. Smolenice Kuty, 

Hustopece Trebic és Humpolec feleresztési helyekről mérették meg 
galambjaik tudását.

A csapatversenyt Zérczi József nyerte, második Major és fia, míg a 
harmadik Varga Károly.

A fiatalok champion bajnokságát Nagy Ottó sporttárs nyerte meg.
A díjkiosztót követően a jelenlévők ízlésüknek megfelelően „A la 

kart” rendelhették meg vacsorájukat. Egy jó hangulatú díjkiosztón ve-
hettem részt, hogy meddig tartott nem tudom, de 21 órakor, amikor 
eljöttem még csaknem mindenki ott volt.  -r  -ó.

Jakus Béla  átadja  Varga Károlynak  a vándordíjat

Az Észak-II, Z-21 Kazincbarcikai tagegye-
sület évzáró rendezvényt tartott, ahol többek 
között megjelentek a versenyzők és család-
jaik, valamint a szövetség elnöke Balogh 
László, Kókai Lajos és Kalász Gyula, aki 
biztosítja sportgalambok eleségét, vitaminjait 
és kiegészítőit. A rendezvény Kazincbarcikán 
került megrendezésre - Sándor László ottho-
nában, aki már 1953-tól tagja a szövetségnek 
és sokan ismerik az elért eredményeiről reme-
kül sikerült 

A hangulat jó volt. A nap közepén sor ke-
rült a közös ebédre, amelyet az egyik tagunk 
Molnár Ferenc által készített őzpörkölt volt, 
mely finomra sikerült. Az ebéd után folyta-
tódott a rendezvény késő estig köszönhetően 
a jó hangnak, a szép időjárásnak, valamint a 
tagok közös együttértésének.

Reméljük az elkövetkezendő években is ilyen 
remek lesz a hangulat és ezúton szeretnénk meg-
köszönni az egész éves munkájukat és Jó fogást 
kívánni a következő évek versenyeire.

Berentés Lajos

A Z-21 Egyesület évzáró rendezvénye
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Krizsánszky János sportbará-
tunk 73 éves korában hosszantartó súlyos betegségben elhunyt. 
52 éven át volt sportszövetségünk tagja. Emlékét örökre megőriz-
zük, temetésén a tisztelet virágain kívül galambok feleresztésével 
vettünk búcsút barátunktól. Nyugodjon békében. 

Tisztelettel a P-13 szarvasi egyesület Tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Török 
Imre sporttársunk életének 78-ik évében 
súlyos betegség után elhunyt. 59 évig volt 
a Szövetség tagja.
Temetésén a kegyelet virágaival, galam-
bok feleresztésével vettünk tőle végső 
búcsút.

R-12 Jászberény Egyesület tagsága

Pallagi György mátészalkai postagalambász, már két éve nincs 
közöttünk, 54 évet élt.
Személyében egy szenvedélyes galambászt veszítettünk el, aki 
mindig a tisztességes és egyenlő feltételű versenyzésért emelte fel 
szavait. Egyszerű, olykor heves, de tárgyilagos hangvételét nem 
mindenki értette meg.
Kedvelte a hosszú távú versenyeket, melyeken eredményesen is 
szerepelt és vallotta ilyenkor legalább esély van az igazságosabb 
versenyzésre.
Emlékére mindig a leghosszabb utat megjelölve, vándorkupát ala-
pítottunk.
Sajnos családi gondjai miatt tragikus körülmények között távo-
zott közülünk, emlékét megőrizzük.
Nyugodj Békében!

T-17 Mátészalka PGSE tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
Juhász László

69 éves korában
súlyos betegség után elhunyt.

A V35 egri egyesület tagjai galambjai feleresztésével búcsúztak 
tőle.
Temetése: 2009. november 25-én 13 órakor volt Egerben, a Hat-
vani temetőben.
Nyugodj békében!

A V-35 Egyesület és a Mátra Tagszövetség.

Magas jutalom ellenében 
keressük a galambjainkat, 
amelyeket 2009. november 

20-án elloptak.

Viola László és András
Viola Dúc

Tel.: 06-20-66-73-560, 06-70-299-85-24

06-17-66584 KKH
06-17-66648 KKH
06-17-66599 BH
07-17-80749 KKH
07-17-80753 KKH
07-17-80754 KKH
07-17-80770 KKH
07-17-91066 KKH
08-17-95715 KKH
08-17-95733 KKH

08-17-95681 KH
03-29-07785 KcsT
05-17-54836 KT
06-17-66587 KT
07-17-80741 KKT
02-50-54610 BT
02-29-04656 KKT
06-17-66620 KT
07-17-80541 BT

Halottaink

Eladó a teljes versenyállományunk, csakis és kizárólag egyben!!! 
 Az állományban több olyan galamb is van, melyek távkategóriás egyén bajnokok és élhelyezettek, országos és zóna szinten champion 
díjasok. Köztük van a 2007. évi Országos Sport Általános (“D” kategória) 1. helyezettje a HU04-18-65237 KKT galamb is. Található 
közöttük több távkategóriás Tgsz.-i első champion,  valamint Tgsz.-i első helyezett galambok.
Az alábbi táblázatban az általunk elért tagszövetségi csapatbajnoki helyezéseink találhatók:

Halász-Vasas 4x Mesterversenyzők Érdeklődni: (00-36) 20/475-57-79

Bajnokságok: 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 1. h.
Általánostávú 8; 1; 5;12; 2;10; 1;2; 1;10; 1;4; 1;4;6; 1;4;6; 2;3;6 1;2; 7 x

Rövidtávú 10; 13; 2;8; 4;6; 1;7; 1;2; 2;3; 2;4;9; 1;2;4; 4;5;6; 1;2,6; 4 x
Középtávú 8; 1; 3;6; 3;8; 1;2;7; 2;9; 1;6;8; 1;4;5; 2;5;7; 1;3;4; 2,3, 5 x

Hosszú távú 11; 2; 6; 1; 1;3; 2;12; 1;3; 8;10; 1;3;4; 2;3; 3;9; 4 x
Totál befutó 6; 2; 4;10; 2;9; 1;2; 1;3; 3;7; 1;5;7; 1;2;5; 3;4;5; 1;2; 5 x
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Mély megrendüléssel tudatjuk azokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy Pahr And-
rás sporttársunk, súlyos betegségben, 68 
éves korában elhunyt.
Környezete és galambásztársai nagyon sze-
rették, mindenkinek önzetlenül segített. Ő 
nem volt nagy bajnok, ő postagalambász 
volt a szó legszorosabb értelmében. Ötven 
évig tagja volt az F-03 Sopron Postaga-
lambsport Egyesületnek. Temetésén renge-

teg ismerős, barát sporttárs vett részt.
Nyugodj békében!             F-03 Sopron PGSE tagsága

Gyászol Hódmezővásárhely postagalambsportja

Váratlan hirtelenséggel 72 éves korában elhunyt 

Somogyi Ferenc

a Dél-Tisza tagszövetség Hód-
mezővásárhely U-01-es posta-
galamb egyesületének tagja.

Somogyi Ferenc több mint hat 
évtizede hódolt a galambok 
iránti szenvedélyének – alapító 
tagja volt a V 84-es hódmező-
vásárhelyi galambegyesületnek 
– szegedi keringőkkel kezdte, 
részese volt a sikeresen vissza-
tenyésztett hódmezővásárhelyi 
ernyős szemű galambfajtának 
újbóli meghonosításában.
A postagalambok iránt mindig 

is érdeklődést mutatott – hisz csodálta teljesítményüket, eredmé-
nyeiket, mint állattenyésztő szakembert érdekelte a genetika, a 
tenyésztés, annak „titkai “...
1950-52 között tagja volt a hódmezővásárhelyi U-01postagalamb 
egyesületnek – de azokban a zűrös, nehéz években bevonták az 
akkor még a postagalamb tartáshoz elengedhetetlenül szükséges 
rendőrségi engedélyét – mivel apja kocsmáros volt – osztályide-
gennek minősítették családját.
Utána csak szegedi keringőkkel foglalkozott, majd 60 évesen lé-
pett be ismét a postagalamb egyesületbe és alakította ki kis lét-
számú, rövid és középtávon valamint fiatalok versenyein évek óta 
sikeresen szereplő állományát.
Halála váratlanul érte a vásárhely postagalambász közösséget, család-
ját, barátait, ismerőseit, tisztelőit – akik 2009. november 05.-én vettek 
tőle végső búcsút a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben – és a sírjá-
nál feleresztett postagalambok tiszteletkörrel adóztak emlékének.
Somogyi Ferenc emlékét munkásságával, eredményeivel beírta 
a hódmezővásárhelyi galambsport élő történelem könyvébe – 
sportbarátai emlékére – örökös vándordíjat alapítottak.

Gyászol a K-01 kaposvári Postaga-
lamb Sportegyesület és a Dél-Nyugat 
Dunántúl Tagszövetség. Megrendül-
ve tudatjuk, hogy Dr. Lovas lászló 
Sporttárs életének 62. évében, 2009. 
október 5-én elhunyt. Lovas sporttárs 
élete hosszú időn keresztül a postaga-
lambsportról szólt. Tevékenységével 
az ország határain túl is ismertté tette 
városunkat, hiszen az Anker Alfonz 
nevével fémjelzett alapítvány keretein 
belül létrehozott első magyarországi 
Fiatal galamb teszttelep rendkívüli 

népszerűségnek örvendett idehaza és külföldön is. Maradandót 
alkotott a Dél-Nyugat Dunántúl Tagszövetség megalapításakor is, 
igazságosabb versenyzést kínálva ezzel a régió postagalambászai-
nak. Hihetetlen munkabírású ember volt. Tervei megvalósításában, 
cselekedeteit mindig a sportszerűség vezérelte. Rövid időre ugyan, 
de a kaposvári egyesület és a tagszövetség elnöki pozícióját is be-
töltötte. Az utóbbi időben felhagyott az aktív galambászkodással, 
de tevékenysége kapcsán, neve örökre beíródott a K-01 egyesület 
és a Tagszövetség történelmébe. Nyugodjon békében!
 

A 20-as Tagszövetség és a K-01 PGSE vezetése és tagsága 

MEGEMLÉKEZÉS
30 évvel ezelőtt, 1979. november 1.-én, életének 54. évében 
hunyt el ANKER ALFONZ. Kivételes képességű, nemzetközileg 
is elismert nemesítő, a magyar állattenyésztés egyik legnagyobb 
alakja volt.
Egykori elnökének emlékét tisztelettel őrzi a kaposvári K-01 Pos-
tagalamb Sportegyesület.

MEGEMLÉKEZÉS

2009.07.18.-án volt az utolsó versenyük Jani bátyám galambjainak!
Ő tudta, hogy ezt a napot 
már nem élheti meg, tudta, 
hogy majd lesz egy galamb, 
amelyik már soha többé 
nem jön haza.
Ez a galamb elviszi a lelkét 
oda, ahol már nincs több 
szenvedés, fájdalom és be-
tegség!
Az idő eljött! A galamb tette 
a dolgát, elvitte gazdája lel-
két messze a földi világtól, 
oda ahol ÖRÖK NYUGAL-
MAT és BÉKÉT talál!

A P-02 Orosháza Postagalamb Sport Egyesület tagsága mély fáj-
dalommal búcsúzik Bányik János sporttárstól, aki az utolsó gon-
dolataiban is sporttársaira gondolt!
Az Ő kívánságára a 2009. évi utolsó neudorfl-i verseny méltó bú-
csúja volt a postagalambászoktól és a postagalambászattól.
Őrizze emlékét az általa felajánlott serleg, melyet kívánsága sze-
rint a legjobb neudorfl-i csapat nyert meg!
2009.07.17.-én 13 órakor az egyesület tagsága a kegyelet virá-
gaival és sporttársunk galambjainak felengedésével vett végső 
búcsút! Élt 70 évet!
Nyugodj Békében Jani Bátyánk! Emléked örökre megőrizzük!

A tagság nevében: Nagrand József P-02 Orosháza

A Z-27 Szerencs  postagalamb egyesület és a Zemplén  Tagszö-
vetség megrendülten tudatja, hogy Fűkő László (1953.02.22.) 
sporttársunk 2009.08.28.-án váratlanul elhunyt.
Több éven keresztül az Észak-II. tagszövetség alelnöke, majd a 
megalakult Zemplén Tagszövetség vezetőségi tagja volt.
Mindig a közössége és a sporttársak érdekeit képviselte munkájában.
Sírjánál ismerősök, munkatársak, sporttársak nagy számban vettek tőle 
végső búcsút. Halála nagy veszteség a galambász-társadalomnak.

      Emlékét kegyelettel megőrzi a Z-27 egyesület tagsága és a 
Zemplén Tagszövetség..
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Lakossági Hirdetés
1 – 2 – 3 helyezést elért állományomat fel-
számolom. Csapat
Tagszövetségi bajnokság 
 7 x 1 hely, 4 x 2 hely, x 3 hely
Sprint bajnokság
 8 x 1 hely, 6 x 2 hely, 2 x 3 hely
Fiatal bajnokság
 9 x 1 hely, 7 x 2 hely, 3 x 3 hely
2009-ben Tagszöv. Rövidtáv. 1 hely Fiatal 
bajnokság
Lázár Tibor Tel: 06/20-360-3880; 
2116 Zsámbok, Nefelejcs u. 37.

***
Élversenyző, betegség miatt abbahagyja a 
versenyzést. A galambok egyben v. külön-
külön eladók. Tel: 06-30/351-6390

***

Kleine Dirkre, Kannibaalra rokontenyész-
tett galambjaimból fiatalok eladók! Továb-
bá Huben, Verbruggen, Marcel Sangers, 
Colbrandt és Florizoone vérvonalakból. 
Elérhetőség: Vajna Zsolt 06-70/703-8816; 
06-30/969-7199; vajnazs@t-online.hu
www.vajnapigeons.uw.hu

***
Eladó huszonnégy lyukas, műanyagtokos, 
elemes óra. Húsz db tisztavérben tenyésztett 
Symons, Desmet-Mathijs tenyészgalamb. 
Simson Star motor teljesen felújítva. 
Vámosi Ferenc, 5231 Fegyvernek Fel-
szabadulás út 127. Tel: 06-56/481-437,  
06-30/611-1403

***

Keresem 2001-19-53014-es gyűrűszámú 
galambomat. Pénzjutalom, vagy Bamberg 
2-ből nemzetközi 3. helyezet tojó fiai vagy 
testvére ellenében, értesítsen. Ács János 
Tel.: 06-30/302-7582

***
Megromlott egészségi állapotom miatt fel-
számolom a 30 éve csak ANKER galam-
bokból tenyésztett postagalamb állományo-
mat. Sümegi József  Tel.: 20/387-2592
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